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מכל הלב « ארכיון « אורז שחור בריא ללב?
:Simple Forex Strategies

אורז שחור בריא ללב?
מאת מער כת | ב קטגוריה כ ל לי יום חמישי  28כאו ק'2010 ,

הה בנה שמזון בריא תורם ל בריאות ה גוף והל ב יצרה טרנדים בריאותיים
חדשות ל בקרים .מידי יום צץ ועולה שמו של מזון חדש שמיוחסות לו
ס גולות טו בות ל בריאות .וכעת ה גיע תורו של האורז השחור המוכר גם
בשם 'האורז האסור' ,זאת מפני שהיה בשימוש בחצר הקיסרות בסין.
האורז השחור שמק בל גוון ס גל גל לאחר ה בישול עלה לכותרות בארץ
בעק בות תוצאות מחקר חדש שהוצ ג בכנס הNational 2010-
 .Meeting of the American Chemical Societyעל פי מחקר זה
אורז שחור מכיל נו גדי חמצון מסו ג  ,anthocyaninתרכו בת אשר
מיוחסות לה תכונות מועילות ל בריאות הל ב ,בדומה לאלו המצויים
באוכמנית ו בפטל שחור.
לד ברי החוקרים מהמחלקה למדעי התזונה במרכז החקלאי של
אוני ברסיטת לואיזיאנה,
די בכף אורז שחור בכדי להכיל יותר נו גדי חמצון המצויים בכף אוכמניות ,אך במחיר של פחות סוכר ויותר סי בים תזונתיים וויטמין .E
החוקרים טוענים כי בדומה לאוכמניות ולפטל השחור ,האורז השחור עשיר ב–  anthocyaninשידוע כי הוא נלחם במחלות ל ב ,סרטן
ומחלות ר בות אחרות .מספר מחקרים הראו כי חומרים נו גדי חמצון אלו יכולים להוריד את רמות הליפופרוטאין בצפיפות נמוכה )(LDL
– הכולסטרול "הרע".
המשמעות של תוצאות המחקר היא שצריכה של אורז שחור עשויה להוות דרך פשוטה וזולה להעלאת צריכת נו גדי החמצון בקר ב
האוכלוסייה הכללית ולשמירה על בריאות הל ב ,הן באמצעות צריכה אישית והן באמצעות הוספה של אורז שחור לקווי יצור של מזונות
כמו ד גני בוקר ,משקאות או עו גות ועו גיות.
ד"ר סיגל אילת-אדר ,דיאטנית קלינית במכבי שירותי בריאות ואפידמיולוגית מוצאת שהממצא המחקרי עליו מצ ביעים החוקרים
הוא מעניין א בל כר גע היישום הקליני שלו מו ג בל" :ראשית ,זה מחקר ראשון ולא ידוע לנו על מחקרים נוספים בנושא .שנית – נכון
שאנטיאוקסידנטים במזון מורידים חמצון  LDLוזה נחש ב כמ גן כנ גד מחלות ל ב .יחד עם זה ,צריך להיזהר מלח בר את התוצאות
כפשוטן :זהו מחקר בודד על אורז שחור ,מזון שאיננו בשימוש נרח ב בארץ ועדיין אין לנו הוכחה שהוא אכן מוריד תחלואת ל ב .נאלץ
להמתין למחקרים נוספים כדי לוודא שאכן ערכו התזונתי תורם ל בריאות הל ב".

